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2. Typ projektu 

□ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI       X PROJEKT DZIELNICOWY  

 

Uwagi do wnioskodawców: 

Wnioskodawca może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt dzielnicowy – każdy na odrębnym formularzu. 

 

 
3. W przypadku projektu dzielnicowego – nazwa dzielnicy, na terenie której ma być 

realizowany  

 

 

Wójtowa Wieś 

 
 

Uwagi do wnioskodawców:  
Pod pojęciem „dzielnicy” należy rozumieć jednostkę pomocniczą miasta Gliwice utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie 

nazwy zwyczajowe). Nazwę i obszar jednostki pomocniczej należy sprawdzać pod adresem 

https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_  
 

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu 

 

 

Budowa skateparku dla mieszkańców dzielnicy Wójtowa Wieś 

 

 
 

Uwagi do wnioskodawców:  
Nazwa projektu może ulec modyfikacji/doprecyzowaniu na etapie sporządzania list zadań, jeżeli w ocenie wydziałów/jednostek 

weryfikujących będzie to uzasadnione względami informacyjnymi. 

 
5. Opis projektu  

 

 

Proponuję budowę skatepark’u dla dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnice 

Wójtowa Wieś oraz Wojska Polskiego i Ostropa. 

Obiekt będzie zlokalizowany na działkach: 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 

1408/2 Obręb Nowe Miasto. Preferowane usytuowanie od strony skrzyżowania 

(przed budynkiem sklepu sportowego), lecz ze względu na fakt, że teren we 

wskazanym miejscu jest dość nierówny, możliwa jest również lokalizacja za 

sklepem. 

 
Tego typu obiekty sportowe istnieją już w Gliwicach (np. przy p. Krakowskim, 

przy Centrum Handlowym Arena). Proponowany obiekt powinien być zbliżony 

wielkością i funkcjonalnością do wyżej wskazanych istniejących obiektów. 

 

 

Skatepark może być używany przez dzieci i młodzież jeżdżące na dyskorolkach, 
rolkach, hulajnogach oraz również rowerach.  

Wzbogaci on ofertę sportową dzielnicy, która aktualnie nie jest specjalnie bogata 

w atrakcje. 

 

 

 

 
 
Uwagi do wnioskodawców:  
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1. Projekt musi być możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. 

2. Należy doprecyzować miejsce, w którym projekt ma być realizowany.  

3. Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub skierowanego do ogółu 
mieszkańców. 

4. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Gliwice 

i pozostających w jego władaniu.  
5. Pozostałe kryteria, jakie powinien spełniać projekt, zostały określone w Uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 

13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.  

 
6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (realizacja projektów powinna odpowiadać 

na zidentyfikowane potrzeby społeczne) 

 

 
W dzielnicy Wójtowa Wieś brak jest miejsc do spędzania wolnego czasu dla dzieci i 

młodzież.  

Jazda na rolkach, dyskorolkach, rowerach czy też hulajnogach jest coraz bardziej 

popularnym sportem wśród najmłodszych mieszkańców miasta, dlatego budowa 

miejsca, w którym w bezpieczny sposób będą oni mogli doskonalić swoje umiejętności 

sportowe jest doskonałym pomysłem. 

Często można zauważyć, że z powodu braku podobnych miejsc młodzież doskonali 

swoje umiejętności na chodnikach lub na ulicy. Stwarza to realne niebezpieczeństwo 

dla nich, jak również przechodniów, którzy mogą zostać potrąceni przez osobę 

wykonującą niebezpieczne akrobacje. 

Utworzenie bezpiecznego miejsca, gdzie młodzi ludzie będą mogli w bezpieczny 

sposób uprawiać ulubiony sport przyniesie korzyść wszystkim mieszkańcom dzielnicy. 
 
 

 

W przypadku projektów ogólnomiejskich do wniosku należy dołączyć listę poparcia co 

najmniej 150 mieszkańców Gliwic, na formularzu określonym w załączniku nr 4 

do zarządzenia nr PM-2470/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 lipca 2020 r. 


